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OPĆINA KAPTOL
Općinski načelnik
KLASA: 022-05/19-01/126
URBROJ: 2177/05-02-19-1
Kaptol, 02. rujna 2019. godine.
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12
i 19/13-pročišćeni tekst i 137/15) i članka 48. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine
Kaptol“ broj 01/18), općinski načelnik Općine Kaptol podnosi slijedeće
IZVJEŠĆE
o radu za period od 01. 01. 2019. godine do 30. 06. 2019. godine

Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i
odredbama Statuta Općine Kaptol podnosim izvješće o radu za period od 01.01.2019. godine
do 30.06.2019. godine.
U promatranog razdoblja, kao i do sada, značajan dio poslova obavljao sam sa
administrativne strane, tako da sam što raznih zaključaka i odluka općinskog načelnika, donio
ukupno 141 akta, te napisao nekoliko desetka raznih dopisa, zamolbi, posebice vezanih za
izmjene PPUO Kaptol, Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i druge dokumente
uz koje je potrebna ocjena o potrebi strateške procjene, zamolbe za sponzorstva itd..
Obzirom da u općini nemamo stručnu službu koja priprema prijedloge akata, sve
prijedloge za sjednice općinskog vijeća, a kojih je u promatranom razdoblju bilo četiri,
pripremio sam osobno ili uz pomoć knjigovodtvenog servisa, vezano za akte koji se tiču
proračuna i proračunskog izvještavanja, odnosno financija.
Za sve četiri sjednice pripremili smo ukupno 29 raznih akata, odluka zaključaka,
pravilnika, planova i dr..
Obzirom da se rad administracije sve više usložnjava stvarno značajan dio vremena
provodimo u administriranju, javljanju na razne natječaje i stotinu raznih odgovora na upite
državne administracije, tako je svakako najznačajnija aplikacija ove godine bila aplikacija za
nacionalna sredstva iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kao iz Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova EU
U okviru poslova javne nabave, kao i nabava male vrijednosti koju sam kao odgovorna
osoba naručitelja, koordinirao i dogovarao sa zamjenikom, sada pročelnikom, gosp. Josipom
Soudekom, a koji je ovlaštena osoba za provedbu postupka javne nabave, kao i imenovanim
povjerenstvima u pojedinim postupcima, proveli smo nekoliko postupaka nabave roba radova
i usluga jednostavne nabave i dva puta postupak javne nabave sukladno ZJN, a koja se tiču
izgradnje dječjeg vrtića u Kaptolu, kao i rekonstrukcije Trga V. Korajca u Kaptolu.

Osim navedenoga u izvještajnom razdoblju provedene su nabave radova i usluga za
radove na :
- održavanju nerazvrstanih cesta
- II. Etape uređenja doma u Češljakovcima
- održavanja javne rasvjete
- nabavke kombi vozila za udruge
- uređenja prostora ispred doma u Češljakovcima
- uređenja, odnosno izrade komunalnog spremišta
- za radove nadzora na izgradnji vrtića
- nabavku opreme za vrtić
- natječaj za pročelnika JUO općine
- nabavku komunalne opreme
Najveću energiju i najviše vremena utrošili smo za provedbu postupka javne nabave za
izgradnju dječjeg vrtića, jer navedeni postupak je svakako bio najveća nabava, gdje se tijekom
postupka, od strane potencijalnih izvođača radova, tražilo niz pojašnjenje, koja su trebala biti
razriješena sa projektantom, zbog čega je rok za otvaranje ponuda nekoliko puta produljivan.
Tijekom proljeća aplicirali smo na tri natječaja u nadležna ministarstva gdje smo dobili
62.000,00 Kn za nabavku komunalne opreme (kosilica i trimeri), 300.000,00 Kn za II. Fazu
uređenja doma u Češljakovcima i 300.000,00 Kn za rekonstrukciju trga u Kaptolu.
Paralelno sa javnim nabavama i aplikacijama na ministarstva nastavili smo sa
izgradnjom kanalizacije u Kaptolu, koja je započeta u studenom prošle godine i do pisanja
ovog izvješća nije završena, a vrijednost investicije je oko 1.500,00 Kn.
Radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda naselja Ramanovci u visokom su
stupnju realizacije i trenutno su zaustavljeni zbog izmjene građevinske dozvole, te po njenom
dobivanju očekujemo nastavak radova i brz završetak, jer se neće izvoditi radovi na izgradnji
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda čime će se navedene investicija značajno pojeftiniti i
ubrzati, te značajno u budućnosti smanjiti troškovi održavanja.
Veliki dio vremena utrošili smo na organizaciju početka radova na izgradnji vrtića, gdje
smo prije toga morali iseliti sve što se nalazilo u zgradi bivšeg „Vecra“, svu komunalnu opremu,
opremu CZ, pelete i arhivu, a svakako veliki problem je bio i to što je kasnila izrada
komunalnog spremišta, tako da smo dio opreme prevezli u štagalj kod župnika, pelete u
skladište škole, a u međuvremenu je pri kraju bilo i gotovo komunalno spremište tako da smo
dio opreme i arhivu prenijeli u isto.
Radovi na izgradnji vrtića svečano su započeli na dan obilježavanja Dana Općine
Kaptol, odnosno 29. lipnja, kada smo svečano položili kamen temeljac, a radovi su nastavljeni
odmah i danas su u vrlo visokoj fazi izgrađenosti.
Osim navedenih većih radova završili smo uređenje sanitarnog čvora na groblju u
Kaptolu kao i uređenje javne površine ispred društveno sportske zgrade na igralištu (kocka)
gdje nam preostaje još završiti postavljanje dva stupa javne rasvjete.
Osim građevinskih radova moramo napomenuti da smo završili izradu projektne
dokumentacije i dobili građevinsku dozvolu za izgradnju društveno-sportskog objekta na
igralištu (tribine sa svim potrebitim sadržajima), a sa posebnim veseljem ističem da smo nakon
nekoliko godina (šest) uspjeli dobiti Potvrdu glavnog projekta (sadašnja građevinska dozvola)
za izgradnju komunalne i prometne infrastrukture gospodarske zone Nove Bešinci, što nam je

bio i preduvjet da u istoj možemo ishoditi građevinsku dozvolu za izgradnju Reciklažnog
dvorišta čije je projektiranje u tijeku.
Osim ovoga započeli smo projektiranje vatrogasnog spremišta, koji projekti su završeni
i u fazi smo dobivanja građevinske dozvole.
Za naselja Podgorje, Bešinci i Doljanovci izrađena je projektna dokumentacija za
izgradnju vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje otpadnih voda, te je ista predana za
ishođenje građevinske dozvole.
Završili smo i izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu postojećeg
društveno-sportskog objekta na igralištu.
Za sve navedene projekte očekujemo raspisivanje natječaja na koje ćemo aplicirati.
Za potrebe izgradnje gospodarske zone kupili smo nekoliko zemljišnih čestica, a
preostale su nam za kupiti još dvije, dok ćemo sa drugom dvojicom privatnih posjednika
zamijeniti nekretnine sa nekretninom koja se nalazi u vlasništvu Općine Kaptol na području
k.o. Podgorje.
Na kraju do sada nabrojanih aktivnosti moram napomenuti da smo početkom mjeseca
svibnja organizirali 45. Zlatni glas zlatne doline, koji smo ove godine digli na još veću razinu
premještajući ga u prostor športske dvorane, a koncem lipnja organizirali smo
Dane Općine Kaptol, koji su obuhvaćali niz kulturnih, glazbenih i sportskih aktivnosti od
Halštatskih dana, koncerta Tu es Petrus, koji je jedinstveni glazbeni događaj na ovim
prostorima, do otvorenih vrata Češke besede i smotre folklora, te sportskih događanja na
igralištu.
Od ostalih aktivnosti moramo ovdje spomenuti da sam kao član skupštine Tekije d.o.o.
i Komunalca Požega d.o.o. sudjelovao na dvije sjednica, svakog društva pojedinačno.
Poštovani, u ovom kratkom izvješću, koje se dijelom poklapa sa svima do sada
podnesenim izvješćima, prikazao sam glavni dio svojih aktivnosti i aktivnosti općinske uprave,
koje sam provodio zajedno sa suradnicima, no moram reći da je tu bilo i niz drugih poslova od
protokolarnih obveza do raznih pribivanja na sjednicama koordinacije gradonačelnika i
načelnika na razini županije do raznih predavanja.

Općinski načelnik:
Mile Pavičić, ing., v. r.

